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3 

 

 

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

1.1 Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes 

La formació, objectiu essencial de l’escola, és responsabilitat de tots els membres de la 

comunitat educativa i, en primer lloc, dels mateixos alumnes; obtenir el màxim profit de 

l’ensenyament, formació que el capacitarà per a l’exercici professional, l’escola oferirà un 

ensenyament equilibrat teòric i pràctic; i afavorirà la seva orientació cap aquells camps on 

l’inclinin les seves aptituds, interessos. 

Els alumnes participaran en la vida del centre mitjançant els seus representants en els diversos 

òrgans de l’escola. 

Els alumnes, o els seus pares o tutors, podran sol·licitar aclariments, rendiment o qualificacions 

de les activitats. 

Les reclamacions seran formulades i trameses al tutor; la direcció, i si fos necessari el 

departament o d’inspecció educativa, seran qui decidiran. 

 

Els alumnes s’organitzen en grups classe i tindran un delegat i sotsdelegat per grup. En 

aquells grups amb desdoblament en subgrups, el delegat i sotsdelegat preferiblement, estaran 

ubicats en subgrups diferents. El delegat representa als seus companys davant del professorat i 

davant dels diferents òrgans del centre. El conjunt de delegats constitueixen el Consell de 

delegats que poden reunir-se quan estimin oportú sempre que no vagi en perjudici del 

desenvolupament de les activitats docents. També poden requerir la reunió amb els diferents 

òrgans de l’escola i participar en el Consell Escolar si són demanats amb veu però sense vot. 

 

1.2 Criteris per a l’organització dels equips docents i els departaments 

El professorat formarà un equip per cicle formatiu i nivell que avaluaran dels grups. Es 

reuniran al llarg del curs com a mínim a l’avaluació inicial i les tres preceptives que inclou 

l’ordinària i l’extraordinària.  

- Equip docent 

- Junta d’avaluació 

Tots els professors que imparteixen classes a un mateix grup- classe, formen part de la Junta 

d’Avaluació. El tutor s’encarrega d’orientar l’avaluació del grup i mantenir contacte tant amb 

l’alumne com amb les seves famílies i aixecarà una breu acta de cada sessió d’avaluació. L’anàlisi 

del treball escolar permetrà l’apreciació del progrés de l’alumne i de la iniciació d’aquest en 
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l’autoavaluació. Aquesta anàlisi servirà també de base de programació, adequació dels 

ensenyaments i altres tasques docents. D’acord amb la normativa vigent tots els professors han 

d’avaluar a cada alumne matriculat d’un crèdit o Unitat Formativa i aportar aquesta informació 

al tutor abans de la reunió de la Junta d’avaluació. 

Les avaluacions al llarg del curs seran: 

- Avaluació inicial  

- Avaluacions trimestrals (inclou l’ordinària)  

- Avaluació extraordinària 

 

1.3 Criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat (també dels alumnes 

amb altes capacitats) 

L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. El 

projecte educatiu del centre considera els elements curriculars, metodològics i organitzatius per 

a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs 

condicions i capacitats. 

També correspon a aquest apartat, tal com s’explicita en l’article 82 de la llei actual, determinar 

els criteris metodològics i organitzatius necessaris per a atendre adequadament els alumnes 

amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat 

de relació, de comunicació o de comportament. 

 

Es procurarà: 

-Concretar les mesures d’adaptació de material i recursos disponibles  

-Col·laborar amb els professors en l’elaboració dels plans individualitzats, assessorant i orientant 

en qualsevol tipus d’adaptació i/o actuació.  

-Proposar a l’equip directiu les mesures i propostes metodològiques per l’atenció a la diversitat. 

 

I per últim, amb relació a l’atenció dels alumnes amb altes capacitats, l’article 83 apunta que el 

centre ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per atendre la seva 

diversitat. 
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1.4 Mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria relacionats amb el PAT 

(Pla d’acció Tutorial) 

L’acció tutorial la porten a terme els tutors de grup classe i disposaran d’una hora 

setmanal per a la seva realització. Les activitats de tutoria i orientació dels diferents grups venen 

emmarcades pel Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 

El tutor de grup orientarà els alumnes acadèmicament com professional al llarg del curs segons 

els informes que rebi dels professors i també d’acord amb el PAT.   
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2. CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 
 

2.1 Mesures de promoció de la convivència 

D’acord amb la Llei Catalana d’Educació de 10 juliol de 2009 els centres han de fomentar 

la convivència entre els membres de la comunitat escolar (art. 30). Així mateix, la llei classifica 

les irregularitats dels alumnes en conductes i actes contràries a la convivència i en faltes que són 

irregularitats que perjudiquen greument la convivència (art. 35). Els conflictes generats en el si 

de la Comunitat Educativa de l’Escola, s’orientaran dintre del possible i d’acord amb l’equip 

directiu cap a una solució tot aplicant la mediació escolar. La mediació escolar és un mètode de 

resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb formació específica 

i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

 

2.2 Mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes 

D’acord amb la Llei Catalana d’Educació de 10 juliol de 2009 l’escola ha de fomentar la 

convivència entre els membres de la comunitat escolar (art. 30). Així mateix, la llei classifica les 

irregularitats dels alumnes en conductes i actes contràries a la convivència i en faltes que són 

irregularitats que perjudiquen greument la convivència (art. 35). Els conflictes generats en el si 

de la Comunitat Educativa de l’Escola, s’orientaran dintre del possible i d’acord amb l’equip 

directiu cap a una solució tot aplicant la mediació escolar. La mediació escolar és un mètode de 

resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb formació específica 

i imparcial, amb l’objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

 

“La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 

puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dona suport a les parts en conflicte 

perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori” (LCE 12/2009). La resolució de 

conflictes escolars es realitzarà en primera instància mitjançant la mediació escolar. Per això es 

constituirà quan sigui necessari i a partir del Consell Escolar una comissió de convivència 

constituïda per:  

• Directors de l’escola  

• Un professor del claustre  

• Un alumne delegat  

 

La seva principal funció és la de vetllar per la resolució pacífica dels possibles conflictes que 

poden tenir lloc en la institució. 
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2.3 Faltes greument perjudicials  

 

CONDUCTES SANCIONABLES: 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 

conductes següents (Llei Catalana d’Educació, Article 37): 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i 

els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 

el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació 

o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en 

actes de la vida escolar. 

3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a la salut, 

i la incitació a aquests actes. 

4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

5. L’incompliment de les mesures i instruccions indicades al Pla d’organització curs 

2022/23 envers la Covid. Especialment les corresponents a: 

- Mesures de protecció 

- Requisits d’accés al centre i control de símptomes 

Els actes o les conductes a què fa referència el paràgraf anterior que impliquin discriminació per 

raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats 

s’han de considerar especialment greus. 

La realització de faltes implicarà la incoació d’un expedient sancionador a l’alumne infractor 

d’acord amb l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 

SANCIONS IMPOSABLES: 

- La suspensió del dret de participar en activitats complementàries. 

- La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes. 

 

En tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 

finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a 

cursar estudis al centre. 
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2.4 Conductes contràries a la convivència en el centre 

 

1. Les faltes injustificades de puntualitat i d’assistència a classe. 

2. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

educativa. 

3. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 

4. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 

material d’aquest o de la comunitat educativa. 

5. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, 

que no constitueixi falta. 

 

MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES: 

1. Amonestació oral. 

2. Compareixença immediata davant del tutor/a o del/la cap d’estudis o dels directors del 

centre. 

3. Amonestació escrita. 

4. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a altres membres de 

la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 

període superior a dues setmanes. 

5. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 

per un període màxim d’un mes. 

Les mesures correctores que fa referència els punts 1 i 2 les aplicarà el professor que observi les 

infraccions tot informant al tutor/a. Les sancions aplicades pel tutor de l’alumne/a seran 

registrades mitjançant un registre normalitzat d’incidència (Registre d’incident). Totes les 

infraccions quedaran arxivades en l’expedient de l’alumne/a. 
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2.5 Absentisme 

 

L’assistència a classe és obligatòria. Només són justificables les faltes en cas de malaltia 

o visites al metge, i les faltes per motiu de treball d’aquells alumnes que tinguin contracte. 

En aquests casos cal: 

- Malaltia: que els pares o tutors truquin a l’escola i n’informin en el cas de menors d’edat; 

els majors portaran el justificant mèdic al professor i/tutor. 

- Les faltes d’assistència de l’alumnat en cada assignatura és controlen diàriament per 

cada professor/a. Justificar no vol dir que aquella falta no estigui compta-

bilitzada, sinó que dona criteri al professor per tenir-la en compte o no. 

- És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet. 

- Treball: que l’alumne aporti el justificant de l’empresa. 

- Retards: Cada professor establirà el seu criteri per l’admissió, o no, a classe per aquesta 

raó. 

 

Per a cada crèdit o Unitat Formativa el professor serà responsable del control de l’assistència i 

trametrà a direcció l’informe mensual, que serà registrat a l’expedient acadèmic de l’alumne. 

La falta a tres hores de classe sense justificar o manca de puntualitat es notificarà per escrit. En 

el cas de menors es comunicarà a pares o tutors. La manca d’assistència injustificada de forma 

continuada (tres avisos) pot comportar la privació del dret d’assistència a classe i la pèrdua 

d’avaluació continuada. La manca d’assistència al 80% de les hores d’una Unitat Formativa o 

avaluació comporta la pèrdua d’avaluació continuada d’aquella Unitat. 

Els docents portaran registre d’assistència que actualitzaran periòdicament i sempre abans de 

les avaluacions en el programa d’avaluacions. 
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3. RELACIÓ ENTRE FAMÍLIES I CENTRE 
 

3.1 Mecanismes d’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies 

 

Per assolir els objectius educatius previstos és fonamental garantir el diàleg i la 

participació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això l’Equip Directiu utilitzarà 

mecanismes eficaços de difusió i comunicació de les accions de direcció i coordinació. Aquest 

procediment valora l’accés a la informació que proporcionen la xarxa d’Internet i l’ús del correu 

electrònic, que permeten compartir la informació amb les famílies de manera transparent i clara. 

La comunicació, però, ha de tenir un caràcter bidireccional. És a dir, no es donarà importància 

només a la difusió de la informació, sinó també al contacte de les famílies amb l’escola. 

 

La comunicació directa amb les famílies s’establirà de la següent manera:  

- Reunions amb famílies d’alumnes.  

- Sistema de queixes i suggeriments.  

- Enquestes anuals de satisfacció als diferents grups d’interès.  

- Horaris d’atenció al públic, correu electrònic i número de telèfon a la web del centre.  

- Jornades de portes obertes. 

 

3.2 Mecanismes de comunicació a les famílies de les faltes d’assistència 

dels alumnes 

 

- Aquestes seran sempre per correu electrònic i si algun membre de l’equip així ho 

considera aquest correu anirà acompanyat d’una trucada telefònica o sol·licitarà a la 

família una reunió. 

 

4. ALTRES ASPECTES 
 

4.1 Queixes i reclamacions 

 

Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’alguna persona que presta serveis al 

centre han d’adreçar-se a secretaria del centre i han de contenir la identificació de la persona o 

persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui 

possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions 

a què es fa referència. El secretaria del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a 
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o treballador/a afectat i, directament o per mitjà d’altres membres de l’equip directiu del centre, 

obtenir informació sobre els fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l’interessat/ada, el director o directora ha de prendre les 

decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han 

presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada, fent constar en 

l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La 

documentació generada ha de quedar arxivada a la secretaria del centre. 

 

4.2 Absències i substitucions del professorat 

L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual 

del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar. 

Amb aquesta finalitat, la direcció del centre podrà modificar amb caràcter transitori i provisional 

l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, per tal que 

pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir, d’acord amb el que preveu el 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 

ABSÈNCIES PREVISTES 

Són les absències que es coneixen amb temps (com a mínim la setmana anterior). Els 

alumnes són informats dels canvis pertinents pel tutor. 

 

a) El professor s’absenta unes hores/ dies 

- Es canvia la classe amb un altre professor 

i/o 

- Deixa feina perquè la facin els alumnes. El cap d’estudis nomenarà un professor que 

farà una guàrdia a fi i efecte que vetlli per la realització de les tasques encomanades pel 

professor absent. Es repartiran les guàrdies proporcionalment als membres del claustre. 

Es portarà un registre de les mateixes. 

 

b) El professor fa una activitat/ visita amb un grup d’alumnes en hores que no són 

pròpies de la matèria 

- Es canvien les classes amb els professors que perden la classe per causa de la 

matèria/activitat, sempre que sigui possible, total o parcialment, sense alterar els 

horaris dels altres grups i sempre i quan no suposi un excés de càrrega docent pels 

professors implicats en el canvi al llarg de la seva jornada. 

- Deixa feina perquè la facin els alumnes i un professor farà guàrdia. 
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- Cal tenir en compte que en les hores que no es puguin realitzar canvis l’horari serà 

l’habitual, encara que suposi pèrdua d’hores de classe d’altres matèries i un excés 

d’hores setmanals de la matèria objecte de la visita. 

 

ABSÈNCIES IMPREVISTES 

- El professor envia feina per fer (tasques programades de cada UF) i un professor farà guàrdia  

i/o 

- Es canvien la classe per un altre professor 

 

Si no és possible cap de les anteriors mesures: 

- Es mouen les hores d’aquella jornada perquè els alumnes surtin abans o bé se’ls hi deixa 

una aula per treballar i/o practicar fins que comenci la següent activitat (l’autorització dels 

tutors legals dels menors es lliurarà a principi de curs de CFGM). 

 

4.3 Programacions i recursos didàctics (Responsables d’elaborar, revisar i 

actualitzar les programacions) 

              Les programacions i recursos didàctics els elaboraran i/o escolliran el/ coordinador/a del 

cicle conjuntament amb la cap d’estudis avaluant l’impacte i el valor formatiu per l’alumnat 

d’acord el seu nivell en cada etapa del cicle formatiu. Si algun professor/a té una aportació, 

proposta i/o idea que considera que pot ser necessària o útil per l’alumnat a l’hora d’adquirir les 

qualitats explícites de les unitats formatives i el seu contingut ho traslladarà al/la cap d’estudis i 

aquest/a valorarà si és d’interès per traslladar-ho a al coordinador/a. 

    

4.4 Organització del temps escolar (horari marc, autorització de sortides...) 

L’escola es regeix pel calendari escolar del Departament d’Ensenyament que marca cada 

curs escolar pels centres de cicles formatius. 

 

5.5 Protocol d’accidents 

 

             El protocol d’actuació en el cas que una alumna o alumne pateixi un accident a 

Dancescape i es faci mal en l’horari lectiu del cicle és el següent:  

1) Trucar a un familiar de contacte.  
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2) Acompanyar a l’alumne/a al centre mèdic de referència:  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Av. Rovira Roure 80, 25198 Lleida.  

Cal entrar PER L’ENTRADA D’URGÈNCIES i presentar el DNI de l’alumne/a i la seva 

targeta sanitària. 

En cas que al familiar de contacte no li sigui possible acompanyar a l’alumne/a a 

l’hospital, una persona de l’equip del Centre l’acompanyarà i vetllarà per ell/a fins que 

arribi el familiar de contacte i/o finalitzi la visita mèdica, cas en el qual l’alumne/a i 

l’acompanyant del Centre retornaran al mateix. 

 

 

 


